Saistīts uzņēmums, tajā skaitā viens vienots.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.5901 8.1.1., 8.1.2., 8.2.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktā minēto
personu apgrozījums (personām, kas uzsāk saimniecisko darbību, tās saistīto uzņēmumu
apgrozījums) ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.
Nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šā atbalsta pretendenta
saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu.

Saistītie uzņēmumi.
MK Nr.590 - 6.5. saistīti uzņēmumi atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas
(ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu,
piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, I pielikuma 3.
panta 3. punkta nosacījumiem;
Regula Nr.702/2014 I pielikuma 3.panta 3.punkts.
3. “Saistīti uzņēmumi” ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv kādas no šeit
norādītajām attiecībām:
a) uzņēmumam ir akcionāru vai locekļu balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;
b) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras
locekļu vairākumu citā uzņēmumā;
c) uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar
līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu
vai statūtiem;
d) uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai loceklis, vienpersoniski kontrolē
akcionāru vai locekļu vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar
vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai locekļiem.
Uzņēmumi, kurus saista kādas no šīm attiecībām, ko nodrošina fiziska persona vai
fizisku personu grupa, kuras kopīgi darbojas, arī ir uzskatāmi par saistītiem
uzņēmumiem, ja tie pilnīgi vai daļēji darbojas tajā pašā konkrētajā tirgū vai
blakustirgos.
Par “blakustirgu” uzskata ražojuma vai pakalpojuma tirgu, kas ir tieši augšupējs vai
lejupējs no konkrētā tirgus.
Blakustirgus / konkrētais tirgus. Blakustirgi jeb cieši saistīti blakus esoši tirgi ir tirgi,
kuros produkti vai pakalpojumi papildina cits citu vai pieder tādam produktu klāstam,
ko parasti iegādājas viena un tā pati klientūra vienādai gala izmantošanai. Ir jāņem vērā
arī vertikālās attiecības vērtību ķēdē. Konkrētajā tirgū ietilpst “visas preces un/vai
Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra noteikumi Nr.590 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas
attīstības stratēģiju”.
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pakalpojumi, ko patērētājs uzskata par savstarpēji aizstājamiem vai aizvietojamiem to
īpašību, cenas un tiem paredzētā izmantojuma dēļ”. Nozīme var būt arī apsvērumiem
saistībā ar piegādi, un piemērošanas rezultāts ir atkarīgs no izskatāmā konkurences
jautājuma būtības. Tāpēc katrs gadījums ir jāpārskata, ņemot vērā tā apstākļus un
konkrēto kontekstu.
Datus par saistītiem uzņēmumi nosaka, pamatojoties uz uzņēmuma pārskatiem un
citiem datiem, vai, ja tādi pastāv, uz konsolidētajiem uzņēmuma pārskatiem vai
konsolidētajiem pārskatiem, kuros uzņēmums iekļauts konsolidācijas rezultātā.

Piemērs Nr.1.

Analizējamais uzņēmums (A),
apgrozījums 0,00 EUR, plāno
izveidot skaistumkopšanas salonu.
100 % pieder Uldim

Uzņēmums (B)

Uzņēmums (C )

Apgrozījums 300 000 EUR,
darbības joma- transporta
pakalpojumi

Apgrozījums 10 000 EUR

50% pieder Uldim

Darbības joma- reklāmdruka.
100% pieder Uldim

50% pieder Pēterim

Uldim kā fiziskai personai pieder 50% uzņēmumā B un 100% pieder uzņēmumā C.
Rādītāju aprēķins, nosakot uzņēmuma A apgrozījumu = 100% A uzņēmuma dati.
1) A nav saistīts ar uzņēmumu B , jo fiziskai personai Uldim nav balsstiesību vairākums uzņēmumā B, kā arī uzņēmumiem ir atšķirīgas darbības jomas;
2) A nav saistīts ar C, jo abi uzņēmumi, lai arī fiziskai personai pieder 100% uzņēmumā C, tiem ir
atšķirīgas darbības jomas.

Piemērs Nr.2.
SIA “ABCD” (64 345.00 EUR)

Māris, 33.33%

Jānis, 33.33%

Kārlis 33.33%

51.35%

48.65%

SIA “ Koki”(7824.00 EUR), 100%, valdē un
dalībnieks viens,
)
blakustirgus (jumta seguma uzklāšana)
SIA “ĀBELE” (5161.00 EUR), (darbības nesaistīts
ar projekta iesniedzēju - sabiedriskā ēdināšana)

Projektu iesniedzis SIA “ABCD”. Projekta ietvaros iegādājas tehniku niedru pļaušanai.
SIA “ABCD” veic niedru pļaušanu, niedru sagatavošanu kūlīšos un niedru jumta
seguma uzklāšanu.
Uzņēmuma daļu turētajam Mārim nav līdzdalība citos uzņēmumos, kas varētu ietekmēt
uzņēmuma SIA “ABCD” apgrozījumu.
Uzņēmuma daļu turētajam Kārlim 100% pieder SIA “Koki”. SIA “Koki” un SIA
“ABCD” darbojas blakusesošajos tirgos, bet tā kā Kārlim nav balsstiesību vairākums
uzņēmumā SIA “ABCD”, arī šajā gadījumā abi uzņēmumi nav uzskatāmi par saistītajiem uzņēmumiem.
Savukārt Kārlis un Jānis ir uzskatāmi par personu grupu, kuriem kopā pieder daļu
vairākums uzņēmumā SIA “ABCD” 66,66% kapitāldaļas un SIA “Ābele”
(51,35%+48,65%=100%) 100% kapitāldaļas. Bet SIA “Ābele” nedarbojas tajā
pašā vai blakusesošajā tirgū (sabiedriskā ēdināšana), kurā SIA “ABCD”. Līdz ar to
neizpildās abi nosacījumi un uzņēmumu nav uzskatāmi par saistītiem.
Attiecīgi, nosakot uzņēmuma apgrozījumu, aprēķinā tiek ņemts vērā tikai SIA “ABCD”
64 345,00 EUR apgrozījums.
Rezultāts – uzņēmumi SIA “ABCD”, SIA “ Koki un SIA “ĀBELE” nav uzskatāmi
par saistītajiem uzņēmumiem.

Piemērs Nr.3.
SIA “Zvaigzne”( 50 406,00 EUR)
Darbības veids - galdniecības izstrādājumu un zāģmateriālu ražošana no piegādātajiem
kokmateriāliem

27,55%

72,45%

Māris Ziediņš

Jānis Kārliņš

97,45%

2,55%

SIA “Saule”(84 819,00 EUR)
Darbības veids - namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana, pārējo koka
izstrādājumu ražošana, korķa, mēbeļu ražošana.
Projektu iesniedz SIA “Zvaigzne”, kura projekta ietvaros vēlas būvēt mēbeļu detaļu
ražošanas cehu.
Māris Ziediņš kopā ar Jāni Kārkliņu ir dalībnieki SIA “Zvaigzne” ar viņiem
piederošām 100% kapitāldaļām un abi ir dalībnieki arī SIA “Saule” ar viņiem
piederošām 100% kapitāldaļām. Šajā gadījumā personu grupai divos uzņēmumos pieder
kapitāldaļu vairākums un uzņēmumi darbojas vienā tirgū. Kopīga ražošanas procesa
rezultātā tiek nodrošināta vienota gala produkta tapšana un realizācija.
Rezultāts – abi uzņēmumi ir uzskatāmi par saistītiem uzņēmumiem, kuru apgrozījumi
noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas ir summējami – 50 406,00 EUR + 84 819,
00 EUR, tas ir 135 225,00 EUR.

Piemērs Nr.4.
SIA “ĀBOLS” 30 000 EUR
SIA
“ĀBOLS”
000 ražošana)
EUR
(darbības
nozare30
- vīna
(darbības nozare- vīna ražošana)

Kristīne 60% - ir
saimnieciskās darbības
veicēja, apgrozījums ir
15 000 EUR, no vīna
ražošanas

Aija 40% - saimnieciskās
darbības veicēja,
apgrozījums ir 25 000 EUR
no sukāžu ražošanas

Projektu iesniedz SIA “ĀBOLS”, kurā kapitāldaļas pieder divām fiziskām personām,
kuras ir saimnieciskās darbības veicējas.
Projekta ietvaros ir plānots attīstīt vīna ražotni. Nosakot SIA “ĀBOLS” apgrozījumu,
tiek ņemts vērā arī Kristīnes kā saimnieciskās darbības veicējas apgrozījums, jo izpildās
abi saistīta uzņēmuma nosacījumi, ja saistība ir caur fizisku personu. Kristīnei ir
uzņēmuma SIA “ĀBOLS” kapitāldaļu vairākums un Kristīne kā saimnieciskās darbības
veicēja darbojas tajā pašā nozarē, kur SIA “ĀBOLS”.
Kristīnes, kā saimnieciskās darbības veicējas apgrozījums tiek pārbaudīts VID. Ja pēc
VID informācijas nav saprotams, no kā veidojas ieņēmumi, tiek lūgts skaidrojums.
Rezultāts - SIA “ĀBOLS” un saistīto uzņēmumu apgrozījums = 45 000 EUR (SIA
“ĀBOLS” 30 000 EUR + Kristīnes, kā saimnieciskās darbības veicējas apgrozījums
15 000 EUR).

Viens vienots uzņēmums
MK Nr.590 6.6.apakšpunkts - viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr.1407/2013
2.panta 2.punkta nosacījumiem.
Regula Nr.1407/2013 2.panta 2.punkts.
2. “Viens vienots uzņēmums” šīs regulas nolūkā ietver visus uzņēmumus, kuru starpā
pastāv vismaz vienas no šādām attiecībām:
a) vienam uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā
uzņēmumā;
b) vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist cita uzņēmuma pārvaldes, vadības
vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu;
c) vienam uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu
saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma
klauzulu vai statūtiem;
d) viens uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski
kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā
ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētā uzņēmuma akcionāriem vai
dalībniekiem;
Uzņēmumi, kuriem kādas no pirmās daļas a) līdz d) apakš punktā minētajām attiecībām
pastāv ar viena vai vairāku citu uzņēmumu starpniecību, arī ir uzskatāmi par vienu
vienotu uzņēmumu.
Uzņēmumus uzskata par vienu vienotu uzņēmumu, ja viena uzņēmuma daļas otrā
uzņēmumā ir vairāk nekā 25% (gadījumos, kad viena uzņēmuma daļas otrā ir no 25%
līdz 50%, tiek ņemts vērā uzņēmuma apgrozījums atbilstoši daļu īpatsvaram. Ja viena
uzņēmuma daļas otrā ir vairāk kā 50%, tad pieskaita visa saistītā uzņēmuma
apgrozījumu).
!!! Viena vienota uzņēmuma gadījumā uzņēmuma daļas pieder citam
uzņēmumam. Viena vienota uzņēmuma gadījumā nav svarīga nozare, kurā
uzņēmums darbojas un kurā ir plānots īstenot projektu.

Piemērs Nr.1.
SIA “H” (apgrozījums 10 000,00 EUR)

66%

34%

SIA “E”

SIA “R”

(apgrozījums 50 000 EUR)

(apgrozījums 25 000 EUR)

Projektu iesniedz SIA “H”. Pēc Lursoft ir redzams, ka SIA “H”, kapitāldaļas pieder
diviem uzņēmumiem SIA “E” un SIA “R”.
Lai noteiktu SIA “H” apgrozījumu, tiek ņemts vērā SIA “R” 8500 EUR (34% no
25 000 EUR) un SIA “E” viss apgrozījums 50 000 EUR, jo kapitāldaļas ir vairāk kā
50%.
Rezultāts - SIA “H”, uzņēmuma apgrozījums ir 68 500 EUR (SIA “H” 10 000 EUR
+ SIA “R” 8500 + SIA “E” 50 000 EUR).

Piemērs Nr.2
SIA “B” (apgrozījums 45 000 EUR)
100%

SIA “F” (apgrozījums 45 000 EUR)

Projektu iesniedz SIA “B”. Pēc Lursoft ir redzams, ka SIA “B” 100% pieder SIA “F”.
Lai noteiktu SIA “B” apgrozījumu, tiek ņemts vērā arī SIA “F” apgrozījums 100%
apmērā.
Rezultāts - SIA “B” uzņēmums ir viens vienots uzņēmums ar SIA “F” un tā
kopējais apgrozījuma apmērs ir 90 000 EUR.

